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Influensa 

Sesonginfluensa 
 

Fugleinfluensa 
 

Pandemisk influensa 
 

forårsakes av influensavirus, A 
eller B som endrer seg fra 
sesong til sesong  

 
er betegnelsen på 
influensasykdom hos fugler. Kan 
i sjeldne tilfeller smitte fra fugl til 
menneske  

 

er en verdensomspennende 

influensaepidemi som skyldes 

nye influensavirus som 

mennesker har liten eller ingen 

immunitet mot  



Sesonginfluensa 

http://go.dagbladet.no/ego.cgi/tegneserie_txt/http://www.dagbladet.no/tegneserie/pondus/


Inta bara de stora epidemierna 

skørdar mange dødsoffer 
Grandien, Läkartidningen 1991 

• Vinteren 1988-1989 uventet og tidlig bølge av influensa 

(A Sichuan 11/87 H3N2) i Sverige 

• 2800 flere enn forventet døde rundt årsskiftet 

• Overdødelighet på 40% i 2. halvdel desember 

• Gjennomsnittslevealderen gikk ned ! 

   I en gjennomsnittlig influensasesong dør 

500 -1000 mennesker av influensa i Norge 



Vaccine 26(2008)5567-74 

Standardized total winter excess mortality attributable to influenza, 

peri-seasonal baseline period as reference. 



Aftenposten 20/10-04 

Demicheli V, Cochrane 2004;(3):CD001269.  
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Dementiet 



Begrunnelse for å anbefale/tilby 

vaksinasjon mot influensa til ansatte 

• Hindre smitteoverføring til pasientene 

• Beredskapshensyn 

• Helsegevinst for den enkelte 

• Positiv kostnad/nytte-effekt 



Authors' conclusions 

• This review does not provide reasonable evidence to 
support the vaccination of healthcare workers to prevent 
influenza in those aged 60 years or older resident in 
LTCIs. 

Influenza vaccination for healthcare 

workers who work with the elderly (2013) 



Influensavaksinasjon av 

helsepersonell i sykehjem 

• Skottland: 20 sykehjem (1600 beboere) 

• Tilbud om vaksine til personalet - 50.9 % 

vaksinerte     (4.8% i kontrollgruppen) 

• Justert odds ratio for død (beboere) i 

intervensjonsgruppen 0.61 
 

Carman. Lancet 2000: 355;93-97 



• 40 sykehjem 
• Influensasesongen + 2 uker før og etter 

• Vaks.rate blant personalet hhv 69.9% og 31.8% 

• 20% mortalitetsreduksjon blant beboere 

• Ingen forskjell i hospitalisering 

• 42% lavere sykefravær i vaksinasjonsarmen 

J Am Geriatr Soc. 2009 Sep;57(9):1580-6.  



Begrunnelse for å anbefale/tilby 

vaksinasjon mot influensa til ansatte 

• Hindre smitteoverføring til pasientene 

• Beredskapshensyn 

• Helsegevinst for den enkelte 

• Positiv kostnad/nytte-effekt 



“The implementation of an early mass vaccination 

in a hospital and the rapid immune response helped ensure 

the integrity of the health care system as the pandemic activity  

peaked.» 

HI-respons etter vaksinasjon Sykehusinnleggelser og konsultasjoner for influensa 

An adjuvanted pandemic influenza H1N1 vaccine provides early and long term 

protection in health care workers. Madhun AS. Vaccine 2010;29:266-73 



Begrunnelse for å anbefale/tilby 

vaksinasjon mot influensa til ansatte 

• Hindre smitteoverføring til pasientene 

• Beredskapshensyn 

• Helsegevinst for den enkelte 

• Positiv kostnad/nytte-effekt 



Det er viktig at jeg som arbeider på et sykehus vaksinerer 

meg for å beskytte meg selv mot influensasmitte fra 

pasientene 
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E-post basert spørreundersøkelse 2005 



Det er viktig at jeg som arbeider på et sykehus vaksineres 

mot influensa for å redusere risikoen for at pasientene 

smittes  
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42.0% 
58.0% 

E-post basert spørreundersøkelse 2005 



Årsaker til lav vaksinasjonsdekning 
Fra litteraturen: 

• Frykt for bivirkninger 

• Allergi 

• Manglende kunnskap om effekt 

• Dårlig tilgjengelighet/ 
organisering av tilbud 

 

Helsegevinst for den enkelte 



Årsaker til lav vaksinasjonsdekning 
Fra litteraturen: 

• ”Influensa er sunt” 

• ”Jeg er frisk og trenger 
ingen vaksine” 

• ”Vaksine er unaturlig og 
passer dårlig med mine 
forestillinger om helse og 
naturlig immunitet” 

• ”Nok et påfunn fra ledelsen 
for å spare penger” 

Helsegevinst for den enkelte 



Hvordan øke vaksinasjonsdekningen? 
Kampanje for influensavaksinasjon Helse Bergen 2012/2013 

• Mål: endre kulturen til at det blir vanlig for helsearbeidere å 
vaksinere seg årlig med influensavaksinen.  

• Målgruppe: ansatte på de kliniske avdelinger 
 

• Strategi: 
– Nært samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen 

– Nyhetsstrøm på Intranett med bl.a. myter og fakta 

– E-læringskurs (nanokurs) sendt ut via epost til alle ansatte i klin. avdelinger 

– Plakater med kjente Haukelandsfjes og budskap 

– Vaksinatør «buttons».  
 

• E-post til ledere for å få oppnevnt vaksinatører og for å hjelpe 
avdelingene med det praktiske knyttet til organisering av 
vaksinasjon 

 

 



 
Nanokurs influensavaksine, 2012-2013 

 
Slide 1. Hvem bør ta årlig influensavaksine? 

 

• Helsepersonell med pasientkontakt bør vaksinere seg hvert år.  

• Influensaviruset forandrer seg fra sesong til sesong  

• Beskyttelsen etter influensavaksinasjon varer vanligvis ett til to år  

• I vinterhalvåret sirkulerer influensavirus i befolkningen. Det samme 
gjør også myter og misforståelser om influensa og vaksinasjon.  
 
Vil du vite hva som er fakta og fiksjon? …. 
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  • Resultater 

– 40% økning i vaksinasjonsdekningen (men 

målet om 40% dekning totalt ble ikke nådd) 

 

• Videreføring 

– 5års plan 

– Inneværende sesong 

• Intranett-quiz 

• Nye plakater, litt mykere budskap 




